
          

الفوج 1
     القاعة السبتالجمعةالخمیساألربعاءالثالثاءاالثنیناألستاذالوحـــــــــــــدات

مدرج -18302-1630 ذ.الناجي أحمد أنوار   مدخل إلى العلوم القانونیة
مدرج -12308-1030ذة. لحروف  مدخل لدراسات الشریعة اإلسالمیة

مدرج -10307-830ذ.عـــزوزي مدخل إلى العلوم السیاسیة
مدرج -12307-1030   ذ. منصور  مدخل إلى العالقات الدولیة

مدرج -16307-1430 ذ. حباني عبد الرزاق مناھج العلوم القانونیة واالجتماعیة
مدرج -7   1030-830  ذ. السعداني مدخل إلى العلوم االقتصادیة والتدبیر

ذة. كرامي   اللغات
مدرج -9    1430-1230ذ.أشماللالمصطلحات القانونیة 

"الفوج 2"مسلـك القـانـون     (الجذع المشترك) السداسي األول

القاعةالسبتالجمعةالخمیساألربعاءالثالثاءاالثنیناألستاذالوحـــــــــــــدات
مــدرج -2 1030-830ذ.مــفــیدمدخل إلى العلوم القانونیة

مــدرج -12301-1030 ذ.لــمــزرعمدخل لدراسات الشریعة اإلسالمیة
مــدرج -7 1630-1430ذ.صابرمدخل إلى العلوم السیاسیة

مــدرج -12307-1030ذ.الــوارثمدخل إلى العالقات الدولیة 
مــدرج -14307-1230ذ.احـمـیدوشمنـاھج العلوم القانونیة واالجتماعیة
مــدرج -10307-830 ذ.المشھورمدخل إلى العلوم االقتصادیة والتدبیر

ذ.الوزانياللغات
مــدرج -16302-1430ذ.السلیماني شھیدالمصطلحات القانونیة
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"الفوج 3"مسلـك القـانـون     (الجذع المشترك) السداسي األول

القاعةالسبتالجمعةالخمیساألربعاءالثالثاءاالثنیناألستاذالوحـــــــــــــدات
مدرج -8-1230-1030ذ.العلوي الطاھريمدخل إلى العلوم القانونیة

مـــدرج 10302-830ذ.بــخــنیفمدخل لدراسات الشریعة اإلسالمیة
مـــدرج-16308-1430ذ.أشلحي یوسفمدخل إلى العلوم السیاسیة

مـــدرج  16307-1430ذة.الــھواسمدخل إلى العالقات الدولیة 
مـــدرج  14302-1230ذ.حوكا بن محمدمنـاھج العلوم القانونیة واالجتماعیة

مـــدرج 1  1830-1630ذ. السلیماني حمیدمدخل إلى العلوم االقتصادیة والتدبیر
ذة.زرقي سمیرةاللغات 

مـــدرج-18308-1630ذة. كراميالمصطلحات القانونیة
"الفوج 4"مسلـك القـانـون     (الجذع المشترك) السداسي األول

القاعةالسبتالجمعةالخمیساألربعاءالثالثاءاالثنیناألستاذالوحـــــــــــــدات
مـــدرج-9-1430-1230ذ.النیةمدخل إلى العلوم القانونیة

مــد رج 12308-1030ذة. حــرشــيمدخل لدراسات الشریعة اإلسالمیة
مــد رج 14307-1230ذ.فـــقـــیـھيمدخل إلى العلوم السیاسیة

مــد رج 16301-1430ذ.المـــصــباحيمدخل إلى العالقات الدولیة 
مــد رج 8 1430-1230ذ.العیساوي امحمدمنـاھج العلوم القانونیة واالجتماعیة

مــد رج 16309-1430ذ.السلیماني حمیدمدخل إلى العلوم االقتصادیة والتدبیر
ذ.اعبوداللغات

مــد رج 14308-1230ذة.زرقيالمصطلحات القانونیة
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اســتـعـمـال الـــزمـــن
"الفوج 5"مسلـك القـانـون     (الجذع المشترك) السداسي األول

القاعةالسبتالجمعةالخمیساألربعاءالثالثاءاالثنیناألستاذالوحـــــــــــــدات
المدرج ج1230-1030ذ.إدریس  طاھريمدخل إلى العلوم القانونیة

المدرج 18303-1630ذ.المرضيمدخل لدراسات الشریعة اإلسالمیة
المدرج 7 1230-1030ذ .امریدةمدخل إلى العلوم السیاسیة

المدرج 18307-1630ذ.كدوريمدخل إلى العالقات الدولیة 
المدرج 14308-1230ذ.الطالبيمنـاھج العلوم القانونیة واالجتماعیة

المدرج 16307-1430ذ.باعديمدخل إلى العلوم االقتصادیة والتدبیر
ذة.بوزیاناللغات

المدرج 18305-1630ذة.دیديالمصطلحات القانونیة
"الفوج 6"مسلـك القـانـون     (الجذع المشترك) السداسي األول

القاعةالسبتالجمعةالخمیساألربعاءالثالثاءاالثنیناألستاذالوحـــــــــــــدات
مــد رج -9-1230-1030ذة. بھیجة فردوسمدخل إلى العلوم القانونیة

مــد رج  12304-1030ذ.المیموني موحىمدخل لدراسات الشریعة اإلسالمیة
مــد رج 14307-1230 ذ.عبیزةمدخل إلى العلوم السیاسیة

مــد رج 16302-1430ذ.المــرزكیــويمدخل إلى العالقات الدولیة 
مــد رج 16303-1430ذ.الیــعقــوبيمنـاھج العلوم القانونیة واالجتماعیة

مــد رج 10309-830   ذ. المشھورمدخل إلى العلوم االقتصادیة والتدبیر
اللغات

ذ.*المصطلحات القانونیة
سیعلن عن اسم االستاذ والتوقیت الحقا
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الفوج 1مسلـك القـانـون     (الجذع المشترك) السداسي الثالث

القاعةالسبتالجمعةالخمیساألربعاءالثالثاءاالثنیناألستاذالوحـــــــــــــدات
مدرج  10307-830   ذ. منصورقانون المیزانیة

مدرج  10309-830ذة. فردوس بھیجةالقانون اإلجتمــاعي
مدرج 12304-1030 ذ.التھامي بن احدشاألنظمة الدستوریة المقارنة

مدرج 12302-1030 ذ. القریشيالنــشـاط اإلداري
مدرج 16304-1430ذ.أخریفالمسؤولیة المدنیة
مدرج 10301-830ذ.المتیويقــانون األســرة

الفوج2مسلـك القـانـون     (الجذع المشترك) السداسي الثالث

القاعةالسبتالجمعةالخمیساألربعاءالثالثاءاالثنیناألستاذالوحـــــــــــــدات

المدرج 14309-1230ذ. أشمالل قانون المیزانیة
المدرج 10306-830ذ, حمیويالقانون اإلجتمــاعي

المدرج 14308-1230ذة .بوعكاكة صلیحةاألنظمة الدستوریة المقارنة
المدرج 16308-1430ذ. البضموسيالنــشـاط اإلداري
المدرج 18302-1630ذ.متقيالمسؤولیة المدنیة
المدرج  10304-830ذ.لمزرعقــانون األســرة
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الفوج 3مسلـك القـانـون     (الجذع المشترك) السداسي الثالث

القاعةالسبتالجمعةالخمیساألربعاءالثالثاءاالثنیناألستاذالوحـــــــــــــدات
المدرج -ج-1230-1030ذة.النكازقانون المیزانیة

المدرج 10308-830ذ. الطاھري علويالقانون اإلجتمــاعي
المدرج 10308-830 ذ .امریدةاألنظمة الدستوریة المقارنة

المدرج  10303-830ذ. عدنان رشیدالنــشـاط اإلداري
المدرج  2 1230-1030ذ.قرموشالمسؤولیة المدنیة
المدرج 10305-830ذ.البكوري نرجسقــانون األســرة

الفوج 4مسلـك القـانـون     (الجذع المشترك) السداسي الثالث

القاعةالسبتالجمعةالخمیساألربعاءالثالثاءاالثنیناألستاذالوحـــــــــــــدات
المدرج 18308-1630ذ .الطاھري ادریسقانون المیزانیة

المدرج 10304-830ذ. علیوي ھشامالقانون اإلجتمــاعي
المدرج 16301-1430 ذة .أولغازياألنظمة الدستوریة المقارنة

المدرج 14305-1230ذ. عبیزةالنــشـاط اإلداري
مدرج  14303-1230ذة.حموتيالمسؤولیة المدنیة
مدرج  14305-1230ذ.متقيقــانون األســرة
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 السداسية الخامسة   مسار  القـانون الـعام        

القاعةالسبتالجمعةالخمیساألربعاءالثالثاءاالثنیناألستاذالوحـــــــــــــدات
القاعة 163018304ذ. كدوري جمالتاریخ األفكار السیاسیة
القاعة 10303-830ذ. آیـت المكيالمرافق العامة الكبرى

القاعة 16303-1430ذة.نــكــازالمالیة المحلیة
القاعة 16303-1430ذ..محمد بـن احدشالقانون الدولي االقتصادي

القاعة 10303-830ذ. مـــفـیدالسیاسات العمومیة
المنھجیة القانونیة

القاعة 16303-1430ذ.احـمــیدوش 
جمیع اساتذة شعبة مشروع نھایة الدراسة

القاعة 3 1030-830القانون العام
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الفوج1  مسار اإلجازة األساسية في القـانون الخاص       السداسية الخامسة  

القاعةالسبتالجمعةالخمیساألربعاءالثالثاءاالثنیناألستاذالوحـــــــــــــدات
مدرج  -ج-1030-830 ذ.البـكـوري سعیدالعقود الخاصة

مدرج 10303-830ذ.متیويالقانون الدولي الخاص
مدرج 16304-1430ذ.ملكيصـعوبات المقاولة

القانون العقاري والحقوق 
مدرج 12304-1030 ذ.بخـــنیـفالعینیة

مدرج 12301-1030ذ.األعرج نجیبعلم اإلجرام
مدرج 10306-830ذ.معـــــــاللقانون التأمین

الفوج 2   مسار اإلجازة األساسية في القـانون الخاص       السداسية الخامسة  
القاعةالسبتالجمعةالخمیساألربعاءالثالثاءاالثنیناألستاذالوحـــــــــــــدات

مدرج 3 1430-1230 ذة.الحموتيالعقود الخــاصة
مدرج 16309-1430ذة.نرجس البكوريالقانون الدولي الخاص

مدرج ب1230-1030ذ.السلماني عبد الرحیمصـعوبات المقاولة
القانون العقاري والحقوق 

مدرج 16303-1430ذ علیوي ھشامالعینیة
مدرج  10308-830ذ.الوردي سعیدعلم اإلجرام

مدرج 14306-1230ذ.ملكيقانون التأمین

اســتـعـمـال الـــزمـــن
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